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1 Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en zij heet iedereen welkom. 

1.1 Het team Dock West 

Jongerenwerkers Ali Rziki,  Zouhair Haddad en Bram Ladage melden hun inzet en werkwijze waarbij 

ze jongeren ondersteunen om hun weg te vinden in de maatschappij. Ze werken op het gebied van 

overlast samen met Handhaving en toezicht (Lichtblauwe brigade)/ jeugdboa’s, politie en gemeente 

samen. Deze organisaties staan in nauw verbinding met elkaar. Ze laten hun gegevens achter. 

Judith Grootfaam en Madhu Jokhoe richten zich op participatie en het verbinden van bewoners. 

Hiervoor werken zij ook samen met bewonersinitiatieven zoals De Erker, de Buurtvrouw en het 

wijkondersteuningsteam West (WOT West). 

1.2 Cultuurscouts/ Stichting Mooi Werk 

De cultuurscout Mahutin Awunou, zij heeft een andere baan aangenomen en zij is weg bij st. Mooi 

Werk. De nieuwe cultuurscout Alysia van Dijk zal zich een volgend wijkoverleg komen 

voorstellen. 

1.3 Vragen/ Opmerkingen 

Een deelnemer vraagt of er een overzichtje gemaakt kan worden van alle nieuwe personen. 

Wijkregisseur zorgt daarvoor. 
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2 Servicepunt Vrijwilligers Schiedam 

Sandy dos Reis licht de werkzaamheden van SVS toe. De presentatie is nagezonden. Bereikbaarheid: 

het bezoekadres is Hoogstraat 20 te Schiedam of via de e-mail: Sf.dosreis@schiedam.nl. SVS is 

op werkdagen telefonisch te bereiken via 010-484537 en via facebookpagina wordt veel informatie 

gedeeld.  

mailto:Sf.dosreis@schiedam.nl
mailto:Sf.dosreis@schiedam.nl
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3 Verslag vorige vergadering 

3.1 Pagina 1 

Agendapunt 1.  

Zie de zesde bullet over: peiling parkeren in West en Zuid – Wijkregisseur meldt dat de 

parkeerpeiling/enquête is uitgesteld. College wil graag bewoners informeren over de mogelijke 

duurzame alternatieven zoals verschillende vormen van auto delen, elektrische fietsen die eventueel 

parkeerdruk kunnen verlichten. Er wordt gedacht aan bijeenkomsten waarbij een probeeraanbod 

wordt aangeboden door leveranciers.  

Vragen/opmerkingen 

Wie gaat daarover?  Team Verkeer. 

Krijgen alle huishoudens in West een enquête? Er wordt samengewerkt met wijk Zuid en via een 

inlogcode kunnen alle bewoners uit de twee wijken meedoen aan de peiling. Bewoners die niet 

digitaalvaardig zijn of niet de mogelijkheid hebben om de peiling digitaal te doen, kunnen contact 

opnemen met de gemeente. 

Agendapunt 2. 

De komst van de wijkboa’s – Na afronding van hun opleiding zullen de wijkboa’s in oktober van start 

gaan in de wijken. De suggestie om de wijkboa’s spreekuur te laten houden in de Erker wordt door  

de wijkboa’s  bekeken.  

Vragen/opmerkingen 

Een deelnemer geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat de wijkboa’s wat vaker in beeld zijn. 

Zichtbaarheid kan ook breder bekeken worden bijv. door aanwezig te zijn bij activiteiten in de wijk en 

sociale media zoals Facebook en Twitter. Bewoners kunnen ook meelopen/meefietsen met wijkboa’s 

zodat bewoners meer op de hoogte zijn van hun werkzaamheden. Naast zichtbaarheid is 

bereikbaarheid belangrijk. Bewoners kunnen de gemeente bereiken via 14 010 of via 

contact@schiedam.nl en de wijkboa’s kunnen benaderd worden als ze in de wijk zijn. 

3.2 Pagina 3 

Agendapunt 4. 

Tweede alinea over: bewoner zou graag autorisatie verkrijgen voor de restafvalcontainers en GFE 

sbakken buiten het appartementencomplex – Deelnemer geeft aan dat hij nog geen terugkoppeling 

heeft verkregen, de wijkregisseur zal dit nagaan bij Irado. 

Laatste alinea over: zakjes voor de GFE aanrechtbakjes – de zakjes worden uitgedeeld bij de Erker. 

Hoe is de communicatie en hoe wordt de afstemming met De Erker geregeld? Antwoord volgt. 

mailto:contact@schiedam.nl
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3.3 Pagina 4 

Agendapunt 5. 

Zie de tweede alinea over: speelplek / herinrichting Genestetstraat – het concept van de speelplek is 

klaar. Een aandachtspunt was de scheiding van  de restafval containers met de speelplek. 

Agendapunt 5. 

Zie de derde alinea over: bijzettingen van huisvuil – een plateau met nepbloemen in Oost blijkt goed 

te werken om bijzettingen tegen te gaan. Dit werkt op plekken waar de bijzettingen van huisvuil het 

hoogst zijn en het een verrassingseffect heeft. Als mogelijke hotspots gaat het om twee locaties de 

Alberdingk Thijmstraat en de Aleidastraat/Vlaardingerdijk. 

Irado wil met name bij de hotspots beter communiceren in meerdere talen. Ook betere communicatie 

met de uitzendbureau’s , die huisvestiging regelen voor EU arbeidsmigranten. 

3.4 Pagina 5 

Agendapunt 7.  

Het derde aandachtsstreepje over: het plein voor de Erker – Inmiddels is het plein voor de Erker 

feestelijk opgeleverd en het is een leuke en veel gebruikte speelplek geworden. 

3.5 Pagina 6 

Agendapunt 7.  

Zie het vierde aandachtsstreepje over: de bijeenkomst Verkeersveiligheid Burgemeester 

Knappertlaan (BK-laan):  

Alle input van de vorige bijeenkomst wordt momenteel nog verwerkt. Binnengekomen input o.a. het 

zicht bij de oversteken van de BK-laan wordt slecht ervaren.  

De verlichting bij de oversteken zijn derhalve aangepast, de lampen van de verlichtingsmasten zijn 

feller ingesteld. Bewoonster merkt op dat deze maatregel haast geen verschil uitmaakt. Zij wil dit 

punt tijdens de volgende bijeenkomst over Verkeersveiligheid nogmaals benoemen. 

3.6 Pagina 7 

Agendapunt 8.  

Frequentie puttenzuiger – Eén of twee keer periode gaat de puttenzuiger langs door de wijk, dit is 

beleidsmatig bepaald door het team Riolering en Water. Mochten er ergens problemen zijn, graag dit 

aan de gemeente melden. 

Agendapunt 8.  

De rattenoverlast – De via een bewoonster verkregen pictogrammen zijn inmiddels verstrekt aan 

procesmanager Afval en reiniging Nicole Cup. In de wijk Nieuwland zijn er al een aantal rattenhotels 

geplaatst dat is zo bepaald omdat er daar veel meldingen van overlast zijn binnengekomen. Er is 

daarnaast gedaan aan de nodige voorlichting en preventie waardoor het aanbod van voedsel 

verminderd is. Hoeveel ratten kunnen gevangen worden middels het rattenhotel? Dat kan 

neerkomen op zo’n 20-26 ratten. Hoe weten jullie dat het rattenhotel vol is? Er gaat een signaal naar 

Irado bij een bepaald quotum, aldus de wijkregisseur. 
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3.7 Overige opmerkingen 

Volle putten: Een deelnemer klaagt dat er iedere avond voor de deur van de Komkids en het Pools 

hotel wordt gerookt en dat de straat er helemaal vol ligt bezaaid met peuken. Hierdoor raken de 

putten overvol. We zullen uw klacht doorspelen naar handhaving. Gerry klaagt dat de put bij de 

school waarschijnlijk behoorlijk beschadigd is want het blijft er stinken, ze zijn al eens uitgerukt met 

groot materieel (puttenzuiger). 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen het verslag d.d. 25 juni 2018 wordt goedgekeurd,  met dank 

aan de notulist. 
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4 Aanvragen Wijkbudget 

Er zijn een zevental aanvragen afgehandeld, waarvan allen akkoord zijn bevonden. 

 Shanty koren in De Erker, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 1500,-;

 Straatfeest Veenlantstraat: deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 650,-;

 Straatfeest Graaf Florisstraat, deze aanvraag is akkoord voor € 750,-;

 Kerstdiner in De Erker, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 1500,- ;

 Sierhekwerk Amberboom BK-laan, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 2680,- onder

voorbehoud over afstemming met team beheer en te sluiten wijkdeal. Tevens verzoek om

fondsen te werven. 

 Halloweenfeest / Bilderdijkstraat, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 300,-;

 Oudejaarsdag Vlaardingerdijk / oliebollen, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 150,-.
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5 Stand van zaken projecten in de wijk 

Het fietspad aan de rotonde van de Westfrankelandsedijk is opgeleverd per 20 september jl.  

Het Gewilde Westen: de nieuwbouw gaat hard. 

De sportcoaches van de Betrokken Spartaan zijn met kinderen sportief bezig op dinsdagmiddag op 

het Frans Halsplein van 15.00 – 17.00 uur. 
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6 Rondvraag 

Handhaving op plekken niet geparkeerd hoort te worden, wordt gemist. 

Wie zijn de wijkagenten? De wijkagenten zijn Steven Bazuin en Bart van Est. Ook te volgen op sociale 

media/twitter (wijkagent Schiedam – West)  

Wat is de stand van zaken van de bezwaarschriften die ingediend zijn tegen de bouw van de Maurits. 

De wijkregisseur gaat dit na 

Een deelnemer zoekt naar manieren om meer mensen vanuit het wijkoverleg betrokken te krijgen, 

met name jongere mensen. Zij probeert dat vanuit haar eigen netwerk te bereiken. Dat is zeker een 

goed idee, vindt de wijkregisseur. Zij meldt ook dat er naast het wijkoverleg meerdere bijeenkomsten 

met bewoners zijn, zoals klankbordgroepen gekoppeld aan diverse projecten, met jongeren via We’ve 

got the power. In zuid is Jongeren en Senioren project die jong en oud koppelen 

Bewoner wil graag ondersteunen door een prullenbak of restafvalcontainer in adoptie te nemen bijv. 

bij het vastzitten van de container. Actie richting Irado. 

De reclamezuil bij de St. Liduinastraat op de hoek van de Nieuwe Haven belemmert het zicht, kan 

hier wat aan gedaan worden? Actie richting Verkeer 

Snelheid op de Westfrankelandsestraat/omgeving De Wieken. De verkeersdeskundige is in overleg 

met alle scholen over de snelheid en de gevaarlijke situaties bij scholen. 

Verzoek voor het schoonmaken van de restafvalcontainers en daar omheen 

Het Frans Halsplein daar zitten die containers altijd vol, het lijkt of ze te weinig geleegd worden. In 

de zomer is er door uitval van wagens minder capaciteit geweest en is dit nog altijd het geval, vraagt 

de wijkregisseur. Dit gebeurt nog elke dag. 

Die camera aan het Frans Halsplein waarom is ie weggehaald? Het is een mobiele camera, hij moest 

ergens anders worden neergezet, dit keer in Oost. 

Zie ik het goed dat er na oktober meer boa’s in de wijk komen? Er komen niet meer boa’s maar ze zijn 

nu gekoppeld aan de wijk. Dit plein wordt consequent in de gaten gehouden door handhaving. Voor 

de zomer was het drukker en was er veel meer overlast en juist van de zomer is het redelijk gegaan op 

het Frans Halsplein. Overdag wel maar na tienen dan zit het er altijd vol en dan wordt het plein nog 

heel bezocht door allerlei jeugd zelfs om drie uur in de nacht, stelt bewoner. Ze zitten er met slecht en 

mooi weer gewoonweg iedere avond, ze komen dan vanaf de nachtwinkel. Ik zal dit melden via de 

contactpersonen van Toezicht & handhaving die over de inzetsituatie van het Frans Halsplein gaan 

en ik zal uw melding doorzetten richting de politie, aldus de wijkregisseur.  

De grondwaterstanden: is daar wat meegedaan? Als dat peil zakt dan gaan die palen kapot aan de 

Van Dijkstraat. De voorzitter zal het nagaan. 
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Wettelijk bekeken mogen er maar een x-aantal camera’s worden aangeschaft per gemeente. 

Geconstateerd kan worden dat we inmiddels aan het wettelijke limiet zitten, al hadden we een extra 

camera wel vanuit het wijkbudget kunnen financieren, aldus Gerry. 

Zou het een idee zijn als er een aantal vrijwilligers zijn om een keer met die wijkboa’s mee op te 

fietsen. Dat zal ik zeker doorgeven aan het team Toezicht en handhaving, aldus de wijkregisseur. 
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7 Sluiting 

Het wijkoverleg West wordt afgesloten om 21.40 uur en alle aanwezigen worden bedankt voor 

zijn/haar komst en inbreng tijdens de vergadering.  

Het volgend wijkoverleg West zal plaatsvinden op 26 oktober om 20.00 uur. 
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